
 

 

 

U příležitosti jubilejního 
30. VÝROČÍ „SAMETOVÉ REVOLUCE“ 

Vás zveme 17.11.2019 do Velké Bystřice 

na závody v CYKLOKROSu: 
 

 
 
Orientační časový harmonogram* jednotlivých závodů (a startovné): 
 

od 9:00h – prezentace a končí vždy 1h před startem v kanceláři závodu (objekt Kynologického klubu) 
11:00h start Hobby 11-14 let, nejdříve kluci, 30 sec po nich holky, 2 okruhy (100,-) 
11:20h start Hobby 15-17 let, nejdříve kluci, 30 sec po nich holky, 3 okruhy (100,-) 
 

vyhlášení vítězů Hobby do 17 let 
 

12:00h start Hobby 18-29 let, 40 min (200,-) 
12:00h start Hobby 30-39 let, 40min (200,-) 
12:00h start Hobby 40 a více let, 40 min (200,-) 
 

vyhlášení vítězů Hobby 18+ 
 

13:00h start Kolo rok výroby 1989 a starší, 1 okruh (89,-) => ceny pro vítěze od města Velká Bystřice 
13:30h start Hlavní závod Elite 17-29 let, 45min (250,-) 
13:30h start Hlavní závod Elite 30-39 let, 45min (250,-) 
13:30h start Hlavní závod Elite 40 let a starší, 45min (250,-) 
 

vyhlášení vítězů Elite a Kol89 
 

*Harmonogram a jednotlivé závodní kategorie budeme upřesňovat dle aktuálního počtu přihlášených 
(startovné převodem na účet nebo platba na místě, ale pouze bezhotovostně a s +50,- příplatkem) 
 

Nová trasa jednoho okruhu měří necelý 1,5 km (90% travnatý povrch, 5% zpevněná hlína, 5% uježděná úvozová cesta). 
Bude obsahovat různé úseky – start a nájezd do okruhu, technický průjezd mezi vodními plochami, obrátka kolem 
kamenného kříže, divácky atraktivní „mlýn“ s přeskakovanými překážkami, strmý výjezd/výběh, technická pasáž sjezd-
výjezd-sjezd, cíl okruhu. Na většině okruhu bude trasa vymezená po obou stranách páskou. 
 

Start/cíl na příjezdové cestě k chatě kynologického klubu. Čipy nám to změří. Výsledné pořadí určuje počet ukončených 
okruhů v co nejkratším čase. Na stupně vítězů pozveme 3., 2. a 1. ženu a muže v každém výše uvedeném závodě. 
 

Doporučujeme kola cyklokrosová, gravel bike, MTB, trekingová, ...prostě do terénu. 
 

Espresso bude! Chlebík s pomazánkou taky, vč. pitného režimu i toalet. 
Parkování na příjezdu cca 100m od zázemí závodu, další prostor parkování u zámku (cca 400m). 
 

REGISTRACE online: https://czechsporttiming.cz -> Závody/výsledky -> Sametový CYKLOKROS 

nebo na níže uvedený kontakt. Registrace končí 13.11.2019 ve 23:59:59h. 
 

kontakt: 
Czech Sport Timing 
info@czechsporttiming.cz 
+420 777 561 896 

https://czechsporttiming.cz/

